JAN CEES VAN DUIN

Filatelistische elementen
Deel 3: Ontstaan en druk
Ontwerpen en proeven
Elke postzegel, elke briefkaart, elk
luchtpostblad, elk poststempel is
ontworpen. Dat gebeurt door een
medewerker van de Posterijen of
door iemand die door de Posterijen
gevraagd is dit te doen. Die kunstenaar kan verschillende ontwerpen
voorleggen. Soms is aan meerdere
kunstenaars gevraagd een ontwerp
te maken. Voor een bepaalde uitgifte

kan natuurlijk maar één ontwerp
worden gekozen. Naast het gekozen
ontwerp zijn er dan ook vaak nog één
of meer niet-gekozen ontwerpen.
In een goede thematische verzameling worden, zo mogelijk, ook ontwerptekeningen en/of proeven van
postzegels (of postwaardestukken,
stempels e.d.) opgenomen. Dit als
‘studie’, zijnde een onderdeel van het
proces om een postzegel te maken.
Het is goed om naast de tekening

of proef ook de werkelijk uitgegeven postzegel te tonen (1 en 2). Ook
ontwerpen voor niet-aanvaarde
stukken mogen uitdrukkelijk worden
opgenomen (3, afgewezen zomerzegel
1949). Dergelijke afgewezen ontwerpen moeten destijds natuurlijk wel
officieel zijn ingezonden.
Proeven en tekeningen bestaan niet alleen van postzegels,
maar ook van briefkaarten (4),
(rood)frankeerstempels e.d. (5 en 6).

1

2
3
5

4
THEMA NV TF

Th1002_18-20_FilElementen-3.indd18 18

• 18 •

6

APRIL 2010

25-03-2010 11:18:11

9

8

11

7

10

12

Is een zegel (of ander postaal stuk
of stempel) ontworpen, dan worden
mogelijk eerst nog proefdrukken gemaakt. Bij zegels en stukken bijvoorbeeld in verschillende kleuren om zo
de gewenste kleur te kunnen kiezen
(7 en 8).
In een ‘studie’ moet ook altijd de
zegel worden getoond zoals die
uiteindelijk is uitgegeven. Beperk het
aantal ‘studies’ in een verzameling
wel tot één of twee.
Drukfouten en redactionele
fouten
Ondanks dat de proeven door de
deskundigen zijn bekeken, komt het
voor dat dit niet goed genoeg is gedaan en een fout onopgemerkt blijft.
Het gaat dan om fouten in één of
meer clichés. Dan is sprake van een

drukfout. Een drukfout komt voor
bij iedere afdruk. Dat is weer wat
anders dan een redactionele fout:
bijvoorbeeld als een woord of naam
verkeerd is gespeld. Het komt voor
dat een zegel twee verschillende drukken kent, omdat de eerste druk een
aperte fout bevatte. Een zeer bekend
voorbeeld vormen de Franse zegels
van Descartes. Hij publiceerde in
1637 niet een ‘Discours sur la méthode’
maar een ‘Discours de la méthode’ (9).
Postzegels met dergelijke fouten worden soms weer uit de handel genomen door de Post en vervangen door
postzegels met een correcte afbeelding. Vervangende zegels zijn feitelijk
verschillend en beide passen goed in
een thematische verzameling.
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Foutdrukken en
druktoevalligheden
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In elk drukproces gaat wel eens iets
mis. Papier dat is omgevouwen (10),
drukgangen die niet goed op elkaar
zijn afgestemd (of worden vergeten),
perforaties die net niet goed zijn aangebracht (11 en 12), afsnijdingen die
verkeerd gaan (13) enz. Er zijn geen
fouten in de clichés, maar fouten
bij het drukproces. Er is sprake van
foutdrukken. Een foutdruk ontstaat
per heel vel tegelijk of ontstaat tengevolge van een beschadiging aan
het cliché en komt daarna bij iedere
afdruk terug. Daarnaast zijn er wel
eens afwijkingen in de afdruk vanwege druktoevalligheden, wellicht als
gevolg van slordige druk.
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Opnemen van misdrukken?
Een verzamelnaam voor drukfouten
en foutdrukken (en volgens sommigen ook druktoevalligheden) is misdruk. Zijn misdrukken voor thematische verzamelaars verzamelwaardig?
In een goede verzameling horen gave
stukken te zitten. Dat geldt voor filatelisten net als dat geldt voor mensen
die bijvoorbeeld glas of porselein
verzamelen. Het opnemen van alleen
een mislukte zegel lijkt eerder nadelig
voor een thematische verzameling,
omdat de thematische expressie niet
optimaal is. Een hele Soekarno is
duidelijker dan een halve (14 en 15).
Thematisch hebben misdrukken veelal geen enkele toegevoegde waarde,
maar filatelistisch kunnen deze –ook
voor thematische verzamelaars- wel
interessant zijn. Dit als onderdeel van
de ‘studie’ van het proces om een
postzegel te maken. Door het laten
zien dat een zegel in verschillende
drukgangen is gedrukt: bijvoorbeeld
eerst groen (16) en dan bruin er overheen. Dat vereist wel enige precisie,

want een volgende drukgang zit wel
eens te hoog (17) of te laag.
Een postzegel met een plaatfout,
bijvoorbeeld doordat de drukplaat
beschadigd is geraakt, is misschien
wel bijzonder, maar heeft veelal
geen meerwaarde in een thematisch
verhaal.
Specimen en monsters
Is een zegel goedgekeurd en in productie genomen, dan wordt hij op
een bepaalde dag in de verkoop gegeven. Vóór de eerste dag van uitgifte
zijn in sommige gevallen al exemplaren van de betreffende zegels beschikbaar. Het betreft hier vaak zegels die
vóór de uitgiftedatum als presentje
worden gegeven aan hoogwaardigheidsbekleders, de pers, postadministraties van de Wereldpostunie enz.
In Frankrijk werden zegels voor de
verkoopdatum verspreid onder de loketambtenaren om hen vertrouwd te
maken met de nieuwe uitgiften. Deze
zegels mogen niet voor frankering
gebruikt worden. Om dat te waarTHEMA NV TF
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borgen plaatsen de Posterijen op
deze zegels een stempel, maakten een
perforatie of dergelijke. Zo bestaan
er postzegels en poststukken met het
woord “specimen” (= voorbeeld) in
druk (18 en 19), stempel of in perforatie. Ook komt voor dat soortgelijke
termen worden gebruikt in de eigen
taal: “monster”(Nederlands), “mali”
(Fins), “muestra” (20 Spaans), “Muster” (Duits), “saggio” (Italiaans) enz.
Daarnaast wordt ook wel een kwart
rondje op de zegel gedrukt, als ware
het een stempel (21) of wordt er een
wat groter perforatiegat in de zegel
gemaakt.
Deze ‘specimen’-zegels hebben dus
niets te maken met het ontwerpproces van de postzegel. Hoewel zegels
en stukken met deze opdruk (of
perforatie) bijzonderder zijn dan de
aan het loket gekochte zegels, is het
dus beter zegels zonder zo’n opdruk
in de verzameling op te nemen. Of
misschien één keertje, met een duidelijke toelichting, omdat dit toch
een filatelistisch elementje toevoegt.
Maar welk jurylid telt ze zo? <
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